Tuyển dụng Công ty Hyosung
Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 15:52 -

Hyosung Việt Nam. Đây là chương trình dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp dành cho
khối chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tại Đồng Nai và dự án mới
Hyosung Tam Thăng – đang được xây dựng tại Quảng Nam.

1. LỢI ÍCH KHI THAM GIA HSGP:
– Phát triển nghề nghiệp bền vững tại tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới.
– Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
– Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
– Chế độ đãi ngộ, lương, thưởng, vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn.

2. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
– Dành cho khối ngành kỹ thuật: quản lý sản xuất, bảo trì cơ – điện, quản lý chất lượng, kế
hoạch, R&D,…
– Dành cho khối ngành kinh tế: xuất – nhập khẩu, thu mua, tài chính – kế toán, IT, thông dịch
tiếng Hàn,…

3. MỨC LƯƠNG: 400 USD trở lên.

4. NƠI LÀM VIỆC:
– KCN Nhơn Trạch 5 – Đồng Nai.
– KCN Tam Thăng – Quảng Nam.

5. PHÚC LỢI VÀ PHỤ CẤP:
– Thời gian thử việc: 2 tháng.
– Thời gian làm việc: từ 8:00h đến 17:00h ( từ T2 đến T6), nghỉ T7, CN, lễ…
– Ký túc xá /nhà ở tiện nghi đầy đủ, miễn phí cho nhân viên (máy điều hòa, tủ lạnh, máy nước
nóng, tivi, phòng Gym, sân bóng đá,…).
– Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch hằng năm.
– Xe đưa rước nhân viên.
– Xe đưa đón công nhân viên về quê ăn tết hàng năm.
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– Ngoại ngữ: từ 500.000~4.000.000 VND/ 1 tháng/ 1 ngôn ngữ (TOEIC / TOPIK / HSK / JLPT).
– Phụ cấp card điện thoại: phụ thuộc vào khối lượng công việc.

6. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
– Tốt nghiệp Đại Học các ngành: quản trị kinh doanh, ngoại thương, xuất nhập khẩu, kế toán –
tài chính, tiếng Hàn, IT, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật hóa học, công nghệ vật
liệu (kim loại, silicate, polymer,…), quản lý công nghiệp, công nghệ sợi – dệt,…
– Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.
– Có khả năng sử dụng tiếng Anh/ tiếng Hàn trong giao tiếp, viết mail.
– Có khả năng tư duy, phân tích và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
– Nhiệt huyết, tiếp thu nhanh.

Ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thành hồ sơ ứng tuyển có đính kèm CV và đơn ứng tuyển theo
hướng dẫn tại link: bit.ly/HSGP2019 – trước 23:59, 05/04/2019.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 02513 566 000, bấm 1281 / 1182 / 1567 / 1116 hoặc mail:
tuyendung@hyosung.com để được hỗ trợ.
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